
Wymagania H 

  

1. Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie: 

 znajomość i umiejętność interpretacji wszystkich punktów Prawa Harcerskiego 

 znajomość roty Przyrzeczenia Harcerskiego 

  

2. Symbolika: 

 znajomość symboliki Krzyża i Lilijki 

 znajomość symboliki WOSMu i WAGGGSu + polskie rozwinięcia 

 znajomość historii hasła “Czuwaj!” 

 znajomość tekstu hymnu ZHP 

 potrafi rozwinąć skrót ZHP, DMB (wie kiedy jest i dlaczego) 

  

3. Stopnie i funkcje: 

 znajomość stopni harcerskich i instruktorskich na poziomie szczepu i ich oznaczenia 

 zna funkcje na poziomie szczepu (od szeregowego do szczepowego) 

 zna imiona i nazwiska członków komendy szczepu 

  

4. Historia harcerstwa: 

 Robert Baden - Powell (kto to jest, data urodzenia, jaką i kiedy napisał książkę, kiedy 

wpadł na pomysł stworzenia skautingu) 

 Andrzej Małkowski - kto to jest, co zrobił, dlaczego i kiedy; jego rola w idei skautingu 

na ziemiach polskich  

 Kiedy była I wojna światowa 

 Kiedy była II wojna światowa  

 Działalność Szarych Szeregów + minimum 3 akcje  

 działalność harcerzy po II WŚ- wiedzą, że całe klasy tworzyły drużyny, harcerstwo 

było dostosowane do potrzeb władzy 

 1989 rozłam harcerstwa na ZHP i ZHR- wiedzą dlaczego 

 Sylwester Wietrzykowski (kim jest dla naszego hufca)  

 

5. Musztra: 

 zna komendy baczność, spocznij, zwroty 

 potrafi wykonywać komendy z proporcem 

 potrafi rozpocząć i zakończyć marsz na komendy (za mną marsz, drużyna stiój) 

 potrafi odliczać 

 potrafi zameldować siebie, zastęp 

 potrafi wystąpić z szeregu, dwuszeregu 

 potrafi zareagować na komendy „do mnie‟ i „do mnie bez meldowania‟ 

  

6. Samarytanka: 

 Potrafi ocenić swoje bezpieczeństwo i sobie je zapewnić (założenie rękawiczek) 

 potrafi sprawdzić oddech 

 zna numery alarmowe 



 wie jak założyć temblak, wie jak postępować z ciałem obcym w oku – nie wbitym; jak 

pomóc w przypadku poparzenia, odmrożenia, co zrobić w przypadku skaleczeń, 

krwotoku zewnętrznego, otarć 

 wie, że nie można nikomu podawać żadnych leków 

  

7. Szyrfy: 

 GA-DE-RY-PO-LU-KI 

 ułamkowy 

 czekoladka 

 od tyłu np. rfyzs 

 

8. Węzły: 

 Płaski (prosty) 

 kluczki 

 skrót linek 

 ósemka  

 

  

9. Wyposażenie apteczki: 

 wyposażenie apteczki pierwszej pomocy (rękawiczki,  kompresy, bandaże, opaski, 

maseczka do rko, nożyczki, agrafka, nożyczki, chusta trójkątna, agrafki, koc NRC) 

 

10. Terenka: 

 potrafi zorientować mapę 

 wie jakie są kierunki świata, potrafi wyznaczyć północ przy użyciu kompasu 

 potrafi wskazać drogę, zabudowania, jezioro, rzekę, lasy pola, łąki 

 wie, jak można wyznaczyć północ bez używania kompasu 

  

11. Ognisko: 

 prawidłowe rozstawienie i rozpalenie trzema zapałkami ogniska w sprzyjających 

warunkach 

 zna regulamin ogniskowy 

  

 

  

 


